
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo 
140ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – 
CODEMA - – participação remota 

Local Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Av. José Correia Machado, n° 900, bairro Ibituruna). 

Data/ Horário 18/06/2020, 14h:00 h – 17:30 h 

Relator   Luciana Fonseca Canan 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

Seguindo os procedimentos normais, a reunião iniciou-se sob o comando do presidente Paulo Ribeiro, 
com a aprovação da ata da 139° Reunião Ordinária do CODEMA, última reunião presencial realizada.  
Em seguida foram apresentados os processos constantes para discussão – Processos Administrativos nº 
nº 30102/2019 de Laticínios Vida Comércio e Indústria Eireli; nº 50850/2018 de Somai Nordeste S.A.; 
nº 1228/2020 de Geraldo Prates Neto; nº 50059/2020 de Montes Claros Melhoramentos LTDA; nº 
46580/2019 de Fábrica Mineira de E. e Soldas Denver S.A. Em apresentação a técnica Juliana esclareceu 
o processo nº 30102 de renovação de  análise do Desempenho Ambiental do empreendimento, e o 
descumprimento de condicionante (antes da pandemia). Informou ainda que em função disso foi 
realizado um auto de infração e aplicada multa e ainda revisto os condicionantes e prazos em razão da 
atual situação. Já o processo nº 50850 explicou que a solicitação da alteração das condicionantes se dá 
em razão da desativação de ETE`s, dessa forma foi retirada a condicionante referente aos “efluente 
líquidos”e acrescida uma nova referente ao processo de monitoramento. As duas propostas foram 
encaminhadas à votação e aprovadas. Os outros processos, LOTEAMENTO RESERVA REAL 
PROLONGAMENTO e LOTEAMENTO FECHADO PORTAL DOS HIBISCOS foram apresentados pelo novo 
gerente Vinícius Queiroga Silva, tratava-se de loteamentos aprovados em gestão anterior e que 
estavam sendo fiscalizados; foram realizados os esclarecimentos necessários e também votados pela 
aprovação. Em relação ao último processo , visava a regularização ambiental da FÁBRICA                
MINEIRA DE ELETRODOS E SOLDAS DENVER SA, a qual foi constatada a sua                conformidade 
ambiental com as medidas de controle instaladas e equipamentos em estado adequado de              
conservação,  a conselheira Layla solicitou a exclusão da condicionante 2 visto que a mesma já estava 
contempla em outro item e não caberia indicar novamente a obrigação. O mesmo foi aprovado pelo 
conselho. 
Por fim, foram efetuados os comunicados dos conselheiros a  reunião on line foi encerrada. 
 

CONCLUSÃO: Foram realizados os procedimentos regulares para andamento de ações dentro do 
Conselho. 
A ata relativa à reunião será encaminhada posteriormente tão logo seja disponibilizada. 
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